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De Nieuwe Erfwet 2017
Tips & Tricks – 12
De ascendenten: van reservataire erfgenaam
naar onderhoudsgerechtigde

Als een erflater kinderloos overlijdt zijn de ascendenten (vader
en moeder) zijn wettelijke erfgenamen, eventueel samen met
broers en zussen (of hun afstammelingen). Broers en zussen
(en hun afstammelingen) zijn nooit reservataire erfgenamen
geweest; de erflater heeft altijd de vrijheid gehad om ze te
onterven. Voor vader en moeder was dat anders. Ze waren
wél reservataire erfgenamen en hadden recht op een portie
van de nalatenschap die hen niet kon ontnomen worden: één
vierde van de nalatenschap was voor elke ouder
‘voorbehouden’. De Erfwet 2017 heeft dit veranderd. De
reserve van de ascendenten is afgeschaft. De kinderloze
erflater zal dus voortaan (vanaf 1 september 2018) zijn ouders
kunnen onterven. De Erfwet 2017 mildert deze afschaffing
evenwel voor het geval de onterfde ouders behoeftig zijn. Dan
moet uit de nalatenschap eventueel een onderhoudsuitkering
aan de ouders betaald worden.
Ze zal erop gericht zijn de behoeften van de ouders te dekken,
indien ze op het tijdstip van overlijden of als gevolg van het
overlijden inderdaad in staat van behoeftigheid zijn. Maar de
uitkering zal de behoeftigheid niet altijd volledig dekken. Ze
kan immers de hele nalatenschap niet opslorpen. De wet
bepaalt een maximumgrens: één vierde van de fictieve massa.
Zoals elke onderhoudsuitkering kan deze uitkering, levenslang
en periodisch, wellicht maandelijks, betaald worden. Maar de
kapitaalswaarde ervan moet dus tot één vierde beperkt
blijven. Voor de bepaling van de kapitaalswaarde zullen
jaarlijks tabellen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
worden (vergelijkbaar, maar niet identiek, aan de
omzettingstabellen voor vruchtgebruik). Overigens kan de
onderhoudsuitkering ook als een kapitaal worden uitgekeerd.
Dan betaalt bijvoorbeeld de algemene legataris die de last van
die uitkering moet dragen, een bedrag ineens en kan hij
verder door de ouders niet meer aangesproken worden.

Ten slotte nog dit. Ook behoeftige grootouders kunnen
aanspraak maken op deze onderhoudsuitkering ten laste van
de nalatenschap van hun (kinderloos) overleden kleinkind. Ook
als ze niet tot zijn nalatenschap zouden zijn geroepen.
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