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Laga Newsflash 
Nieuw familiaal vermogensrecht vanaf 1 
september 2018 

 

 

Na het nieuwe erfrecht, werd op 19 juli 2018 het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht goedgekeurd door de Kamer.  

  
Voor wie huwt onder een gemeenschapsstelsel (met of zonder 
huwelijkscontract) verandert niets fundamenteels. De wet 

brengt vooral verduidelijkingen aan bestaande regels, onder 
meer voor individuele levensverzekeringen, professionele 

goederen en professionele vennootschappen, via het 
onderscheid ‘titre et finance’ en de invoering van een nieuwe 

vergoedingsregel voor wie professionele inkomsten in een 
‘eigen’ vennootschap ‘oppot’. 
 

Voor wie huwt onder een stelsel van scheiding van goederen 
wordt de solidariteit versterkt, vooral door het promoten van 

correctiemechanismen zoals een verrekenbeding, dat nu 
wettelijk verankerd wordt. De nieuwe wet bevestigt dat de 
voordelen die hieruit voor een van de echtgenoten kunnen 

ontstaan, huwelijksvoordelen zijn zoals in een 
gemeenschapsstelsel.  

 
Bij de keuze voor een zuivere scheiding van goederen moeten 
echtgenoten voortaan ook opteren voor het al of niet 

toevoegen van een billijkheidsclausule voor het geval de 
zuivere scheiding van goederen bij echtscheiding manifest 

onbillijk zou blijken te zijn. Hierbij rust op de notaris een heel 
expliciete taak en verantwoordelijkheid om te informeren en te 
adviseren.  

  
Deze wet heeft ook een erfrechtelijk luik. Enerzijds om het 

erfrecht van de langstlevende echtgenote bij samenloop met 
verdere verwanten te verruimen. Anderzijds om aan de erfwet 
van vorig jaar enkele reparaties aan te brengen.  

 
De termijn voor de verklaring van behoud voor schenkingen 

die onder gelding van de oude wet (tot 31 augustus 2018) 
plaatsvonden, wordt tot 1 september 2019 verlengd.  



  
Beide hervormingen (erfrecht en huwelijksvermogensrecht) 

treden samen in werking, op 1 september 2018. 
  

We zullen de inhoud van deze wet verder toelichten in 
volgende nieuwsberichten. 

  
 
Alain Laurent Verbeke, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel: + 32 
2 738 06 50, Email: alaverbeke@laga.be 

Bart Verdickt, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel: + 32 2 738 06 

50, Email: bverdickt@laga.be 

Nadja Nijboer, Advocaat/Avocat, Tel: + 32 2 738 06 50, Email: 
nnijboer@laga.be  

 

    
 

 

 

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. 

 

Subscribe | Unsubscribe 

 

 

mailto:alaverbeke@laga.be
mailto:bverdickt@laga.be
mailto:nnijboer@laga.be
http://www.laga.be/
https://www.laga.be/lg/en/footerlinks/newsroom/legal-news/Newsflash-subscription.html
https://www.laga.be/lg/en/footerlinks/newsroom/legal-news/Unsubscribe.html
https://www.facebook.com/pages/Laga/214585495236832
https://twitter.com/GreenillebyLaga
https://www.linkedin.com/company/laga-law-firm
https://www.laga.be/lg/en/footerlinks/contact-us.html

