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Laga Newsflash
Omzettingstabellen waardering
vruchtgebruik

De Wet van 22 mei 2014 (BS 13 juni 2014) heeft concrete
regels ingevoerd voor de waardering van het vruchtgebruik in
geval van omzetting van het vruchtgebruik van de
langstlevende echtgenoot. Deze nieuwe regels moeten alleen
toegepast worden als partijen niet anders overeenkomen.
Om de kapitaalswaarde van vruchtgebruik te berekenen moet
men vertrekken van:
•

de verkoopwaarde van de goederen in volle eigendom (op
datum van de indiening van het verzoekschrift tot
omzetting van het vruchtgebruik);

•

de leeftijd van de vruchtgebruiker (op dezelfde datum);

•

twee omzettingstabellen (éen
́ voor mannen en éen
́ voor
vrouwen).

De omzettingstabellen worden jaarlijks op 1 juli geactualiseerd.
Ze geven de waarde van het vruchtgebruik aan, per leeftijd en
per gender, uitgedrukt in een percentage van de volle
eigendom.
De omzettingstabellen voor 2018 zijn in het Belgisch
Staatsblad van 3 juli verschenen en gelden vanaf 13 juli 2018.
U vindt ze ook hier.
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