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Tot en met 31 augustus 2018 kan u nog schenkingen doen aan
uw kinderen als voorschot op hun erfdeel, met voorbehoud van
vruchtgebruik, en met toekenning aan uw echtgenoot of
echtgenote van het recht om dat vruchtgebruik na uw overlijden
verder te zetten. Hebt u een onroerend goed geschonken, dan
gaat het daadwerkelijk om vruchtgebruik dat de langstlevende
verder zal genieten. Hebt u roerende goederen geschonken, dan
kunnen de kinderen ook opteren om een rente aan de
langstlevende te betalen, ter waarde van het vruchtgebruik op
de geschonken goederen.
Die regels gelden ook als u volle eigendom aan uw kinderen
hebt gegeven, en de kinderen niet vrijgesteld hebt van inbreng
aan uw echtgenoot of echtgenote.
Voor schenkingen die u vanaf 1 september 2018 aan uw
kinderen zou geven gelden andere regels. Op die schenkingen
heeft uw echtgenoot of echtgenote enkel recht op vruchtgebruik
als het gaat om schenkingen die u, met voorbehoud van
vruchtgebruik, hebt gedaan, nadat u met hem of haar gehuwd
was. In alle andere gevallen is er geen verplichting meer tot
inbreng van vruchtgebruik. U kan dit ook niet aan de kinderen
opleggen. Ook niet in een globale erfovereenkomst.
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