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De Nieuwe Erfwet 2017
Tips & Tricks - 7

Een schenking aan een kind kan ofwel een voorschot op zijn
erfdeel zijn (later te verrekenen, omwille van de gelijkheid
tussen alle kinderen) ofwel buiten erfdeel, en dus vrijgesteld
van inbreng (als de schenker dat kind iets ‘extra’ wil geven,
boven zijn erfdeel). In principe bepaalt de schenker meteen
hoe hij de schenking wil kwalificeren, als voorschot of buiten
erfdeel. Maar wat als hij later de kwalificatie van de gedane
schenking wil veranderen? Onder het ‘oude’ erfrecht was het
zeker mogelijk om een schenking, oorspronkelijk als voorschot
bedoeld, later nog ‘van inbreng vrij te stellen’ zodat er geen
verrekening zou plaats vinden. Of het ook andersom kon, om
van een schenking buiten erfdeel een schenking binnen erfdeel
(als voorschot op het erfdeel) te maken, was helemaal niet
zeker.
De Erfwet 2017 brengt hierover duidelijkheid.
De herkwalificatie zal altijd mogelijk zijn, in de ene of in de
andere richting, maar zal altijd de instemming van de
begiftigde vereisen: de schenker kan een modaliteit van de
gedane schenking niet wijzigen als de begiftigde daarmee niet
akkoord is, zo luidt de regel voortaan.
Hoe kan de schenker die de gedane schenking wil
herkwalificeren te werk gaan? Er zijn twee mogelijkheden.
1. Een nieuwe overeenkomst tussen schenker en begiftigde, in
dezelfde vorm als de oorspronkelijke schenking
2. Een clausule in het testament van de schenker. Na zijn
overlijden zal de begiftigde dan beslissen of hij die clausule
aanvaardt of niet. Dat is een aanvaarding die los staat van
de aanvaarding van de nalatenschap. Het kind kan dus de
nalatenschap aanvaarden en de herkwalificatie weigeren, of
omgekeerd.
Deze nieuwe regel geldt vanaf 1 september 2018 voor elke
herkwalificatie, dus zowel voor de herkwalificatie van een

‘oude’ schenking (voor 1 september 2018 gedaan) als van een
‘nieuwe’ schenking (vanaf 1 september 2018 gedaan).
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