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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.
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