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Bij de afhandeling van een nalatenschap moeten gedane
schenkingen worden verrekend, en is het dus belangrijk om te
weten of de waarde in de schenkingsakte bindend is.
Tot en met 31 augustus 2018 is de waardering in de akte van
schenking vooral belangrijk voor roerende goederen.
Voor onroerende goederen gebeurt de verrekening altijd ‘in
natura’, en dus volgens de waarde ervan op het tijdstip van
overlijden.
Vanaf 1 september 2018 gaat dit helemaal anders worden. Van
dan af zal, althans voor schenkingen in volle eigendom
waarover de begiftigde meteen kan beschikken, enkel nog de
waarde op het ogenblik van de schenking in aanmerking worden
genomen, verhoogd met de index vanaf het tijdstip van de
schenking tot aan het overlijden. Deze regel zal zowel voor
roerende als voor onroerende goederen gelden.
De waarde op het ogenblik van de schenking zal de waarde zijn
zoals in de akte uitgedrukt. Wie dat wil betwisten zal moeten
bewijzen dat deze waarde ‘manifest onredelijk’ was.
Wie toch liever de oude waarderingsregels wil toegepast zien op
schenkingen die hij tot 31 augustus 2018 deed, moet uiterlijk
op 31 augustus 2018 bij een notaris een ‘verklaring van behoud’
van deze oude regels ondertekenen.
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