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Vruchtgebruik op geschonken goederen
voor de langstlevende, onder het oude
en onder het nieuwe erfrecht.

In een vorige publicatie hebben wij toelichting gegeven bij de
verklaring tot behoud, die tot en met 31 augustus 2018 kan
worden afgelegd. In die verklaring kan men ervoor kiezen om
bepaalde regels van het oude erfrecht in stand te houden,
voor schenkingen die aan kinderen zijn gedaan tot en met 31
augustus 2018 – voor alle schenkingen vanaf 1 september
2018 geldt exclusief het nieuwe recht.
In deze publicatie kijken we meer specifiek naar de rechten
van de echtgenote van de schenker die zijn kinderen begiftigd
heeft. Wat we toelichten geldt natuurlijk evenzeer voor de
echtgenoot van de schenkster – voor de eenvoud spreken we
in deze tekst echter enkel over de echtgenote van de
schenker.
Tot 31 augustus 2018 geldt in principe voor die schenkingen
het oude artikel 858bis. Volgens dat artikel zal de echtgenote
bij overlijden van de schenker recht hebben op levenslang
vruchtgebruik op de geschonken goederen. Maar de kinderen
kunnen, in plaats van vruchtgebruik te ondergaan, ook een
levenslange (geïndexeerde) lijfrente aanbieden, waardoor de
echtgenote dus ook verzekerd is van een inkomen dat
overeenstemt met een vruchtgebruik. Vanaf het overlijden van
haar man tot aan haar eigen overlijden.
Hoewel de nieuwe Erfwet artikel 858bis afschaft, gaat deze
regel toch blijven gelden voor alle schenkingen die
plaatsvonden of nog plaats zullen vinden tot 31 augustus
2018. Daar is geen verklaring van behoud voor nodig. Het is
dus een automatisme.
Vanaf 1 september 2018 geldt de regel hoe dan ook niet meer.
Dan is er voor de langstlevende echtgenote enkel een
voortgezet vruchtgebruik, na overlijden van de schenker,

onder een dubbele voorwaarde: (1) als hij voor zichzelf
vruchtgebruik op de geschonken goederen had voorbehouden,
én (2) als deze echtgenote al met hem getrouwd was toen hij
de schenking deed. Op een schenking die de man deed
vooraleer hij gehuwd is, krijgt zijn vrouw onder de nieuwe wet
dat voortgezet vruchtgebruik niet. En ook niet als de
schenking in volle eigendom had plaatsgevonden.
Indien de vrouw echter voor 1 september 2018 met die man
gehuwd is, dan mag ze zich op de oude regel van art. 858bis
beroepen, voor alle schenkingen die hij voor die datum deed.
Ongeacht of hij al met die vrouw gehuwd was toen hij de
schenking deed of niet. Deze regel zal evenwel voor die vrouw
niet gelden, (1) als de schenker de toepassing van art. 858bis
heeft uitgesloten, of (2) als de echtgenote op het moment van
de schenking akkoord was om de toepassing ervan uit te
sluiten.
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