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De Nieuwe Erfwet 2017
Tips & Tricks - 6

De Erfwet 2017 verandert de regels voor de verrekening van
schenkingen die kinderen tijdens het leven van vader of moeder
hebben gekregen. Indien vader of moeder alle kinderen gelijk
willen behandelen, ook al hebben ze op verschillende tijdstippen
reeds verschillende schenkingen gekregen, dan moeten de
kinderen die schenkingen in de nalatenschap ‘inbrengen’.
Inbrengen gebeurt voortaan enkel in waarde. Er is geen sprake
meer van een inbreng ‘in natura’. Een kind dat een huis, een
perceel grond, effecten, een bedrijf of een kunstwerk heeft
gekregen moet niet meer vrezen dat hij terug moet geven wat
hij reeds gekregen heeft zodat het in de ‘boedel’ wordt
opgenomen om het met al de rest tussen alle kinderen te
verdelen. Hij moet alleen de waarde verrekenen. En desnoods
moet hij dan betalen als er niet genoeg is om iedereen zijn gelijk
aandeel toe te kennen. Maar hij moet niets ‘teruggeven’. Tenzij
het kind dat zelf beter vindt: hij mag zelf wel de inbreng ‘in
natura’ aanbieden. Niemand kan hem dat echter opleggen. Ook
de schenker niet. En de beslissing om de inbreng in natura aan
te bieden kan het kind ook pas na overlijden van de schenker
nemen. Tijdens het leven van de schenker kunnen hierover
geen toezeggingen noch afspraken worden gemaakt.

Laga
Gateway building
Luchthaven Nationaal 1J
1930 Zaventem
Belgium
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
© 2018, Laga, Belgium - The content and layout of this communication are the copyright of the law
firm Laga or its contributors, and are protected under copyright and other relevant and intellectual
property rights laws and regulations. No reproduction in any form or through any medium is allowed
without the explicit consent of Laga or its contributors.

