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De waardering van schenkingen (zowel voor de inbreng als voor de
inkorting) gebeurt vanaf 1 september 2018 aan de hand van de
intrinsieke waarde van de geschonken goederen, geïndexeerd tot op
de dag van het overlijden. Met uitzondering van het geval van
“uitgesteld meesterschap” (bijv. schenking met voorbehoud van
vruchtgebruik), waarbij de indexatie pas begint te lopen vanaf de
aanvang van het meesterschap. Meestal is dat het overlijden, zodat er
dan geen indexatie is. De intrinsieke waarde is in beginsel de waarde
zoals vermeld in de schenkingsakte of de pacte adjoint bij een bankof handgift. In de schenkingsakte of in een latere punctuele
erfovereenkomst kunnen de erfgenamen instemmen met de vermelde
intrinsieke waarde van de schenking (artikel 858, § 5, eerste lid BW
nieuw). Zij kunnen de waarde dan later niet meer betwisten. Het
akkoord betreft enkel de intrinsieke waarde. De indexatie blijft daarop
toepasselijk. Wie ook indexatie wil vermijden, kan dat enkel via een
globale erfovereenkomst doen. In de globale erfovereenkomst worden
alle gedane schenkingen gewaardeerd om het ‘evenwicht’ tussen alle
kinderen vast te stellen, en die waardering gebeurt helemaal zoals de
partijen op dat ogenblik overeenkomen. Door de globale
erfovereenkomst zullen de kinderen geen inbreng en geen inkorting
van die schenkingen meer kunnen eisen, maar de schenkingen zullen
wel nog in de fictieve massa opgenomen worden, met name om de
omvang van het beschikbaar deel te berekenen dat aan derden kan
toekomen. De verzaking aan de indexatie is aan derden niet
tegenwerpelijk.
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