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De nieuwe Erfwet treedt in werking op 1 september 2018, en
zal van dan af voor alle ‘nieuwe’ schenkingen gelden.
Wat echter met ‘oude’ schenkingen, die de schenker tot 31
augustus 2018 deed? Wat met name met het vruchtgebruik van
de langstlevende op die ‘oude’ schenkingen?
Bij ‘oude’ schenkingen aan kinderen blijft het oude artikel
858bis BW van toepassing, ook als de schenker na 31 augustus
2018 overlijdt. Dat betekent: als de langstlevende met de
schenking heeft ingestemd dan heeft ze daar geen
vruchtgebruik op (wel eventueel een reservatair vruchtgebruik
als het schenkingen zijn van tijdens het huwelijk). Heeft ze niet
ingestemd, of heeft de erflater de inbreng door de kinderen
opgelegd, dan heeft ze daar wel vruchtgebruik op.
Op ‘nieuwe’ schenkingen zullen de nieuwe regels gelden. Dat
betekent: geen inbreng meer door of aan de langstlevende.
Enkel als de schenker voor zichzelf het vruchtgebruik heeft
voorbehouden, én voor schenkingen die hij tijdens het huwelijk
heeft gedaan, zal de langstlevende wettelijk nog vruchtgebruik
hebben.
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A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the
most authoritative legal guides. Laga comprises approximately 140 qualified lawyers, based in
Brussels (Zaventem and Woluwé), Antwerp, Ghent and Kortrijk. Laga offers expert advice in the
fields of banking & finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP, public/administrative,
insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and legal services for high-net-worth
families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to ensure a seamless
and comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with financial, assurance and
advisory, tax and consulting specialists, and with select EU and US law firms.
Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from
multinational companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, and
private clients to government bodies.
More information: www.laga.be
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