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De nieuwe erfwet is er: krachtlijnen 

 

 

U hebt kinderen 

 Al uw kinderen hebben in principe evenveel rechten in uw 

nalatenschap. 
 De regels om de gelijkheid onder hen te behouden voor het 

geval ze elk op afzonderlijke tijdstippen schenkingen 
hebben gehad (geld, effecten, grond, huis, bedrijf, enz.) 

veranderen wel. Voor de verrekening van de schenkingen 
in uw nalatenschap gebeurt de waardering van de 
schenkingen voortaan in functie van het ogenblik waarop 

de schenking is gedaan, ongeacht of het over roerende of 
onroerende goederen gaat. 

 U kan ervoor kiezen om uw kinderen niet allemaal gelijk te 
laten erven. Minimaal moeten uw kinderen allemaal samen 
(en onderling gelijk) 50% van uw nalatenschap krijgen 

(hun globale reserve). En het staat u vrij om de andere 
50% (het beschikbaar deel van uw nalatenschap) toe te 

kennen aan wie u wil, ook aan bepaalde kinderen die u 
meer wil nalaten dan de andere. 

 U mag het beschikbaar deel (max. 50% dus) ook volledig 

gebruiken om iets na te laten aan anderen dan uw 
kinderen, bv. aan kleinkinderen, stiefkinderen, partner, 

derden, een goed doel, enz. 
 

U bent gehuwd 

 Als u gehuwd bent, heeft uw echtgenoot of echtgenote nog 

steeds recht op vruchtgebruik op alles wat u nalaat. 
 Hij of zij heeft na uw overlijden in principe ook recht op 

vruchtgebruik op alles wat u tijdens het huwelijk met 

voorbehoud van vruchtgebruik voor uzelf, aan uw kinderen 
hebt gegeven. Uw echtgenoot of echtgenote zal dat 

vruchtgebruik dan mogen verderzetten, tenzij hij of zij 
hiervan afstand heeft gedaan. 

 Hij of zij heeft echter onder de nieuwe wet geen recht meer 

op vruchtgebruik op zaken die aan de kinderen werden 
gegeven vooraleer hij of zij met u getrouwd is. 



 Zeker erft uw echtgenoot of echtgenote het vruchtgebruik 
op de helft van de nalatenschap en minstens op de 

gezinswoning en de inboedel waarvan u eigenaar bent bij 
uw overlijden; dit kunt u hem of haar ook onder de nieuwe 

wet in principe niet ontnemen. 
 Alleen als er reeds sedert 6 maanden feitelijke scheiding is 

wegens echtelijke onenigheid, kan u uw echtgenoot of 
echtgenote volledig onterven. 

 

U bent gehuwd en hebt kinderen uit een vorig 
huwelijk of uit een vorige relatie 

 Uw kinderen zullen tegenover hun stiefmoeder of 

stiefvader, op eerste verzoek, het vruchtgebruik (niet het 
vruchtgebruik op de gezinswoning!) kunnen laten omzetten 

in volle eigendom op een deel van de nalatenschap, zodat 
de verdeling meteen gebeurt. Zo moeten uw kinderen niet 
wachten tot het overlijden van hun stiefmoeder of 

stiefvader om over hun erfdeel te beschikken. 
 

U bent gehuwd en hebt geen kinderen 

 Leven uw ouders nog, of één van hen, op het ogenblik van 

uw overlijden, dan erven ze in principe ook. 
 Maar dat is niet wettelijk verplicht: u kan hen onterven. 

 U kan dus ook onder de nieuwe wet alles wat u hebt aan 
uw echtgenoot of echtgenote nalaten. In dat geval hebben 
uw ouders evenwel recht op onderhoudsgeld ten laste van 

uw nalatenschap; enkel echter indien ze op dat ogenblik 
behoeftig zijn; de kapitaalswaarde van dat onderhoudsgeld 

is per ouder maximum 25% van uw netto nalatenschap. 
 

U bent niet gehuwd en hebt geen kinderen 

 U kan alles wat u hebt, nalaten aan wie u wil. 

 Voor elk van uw ouders geldt evenwel ook de regel van het 
onderhoudsgeld met een maximum kapitaalswaarde van 
25% van uw netto nalatenschap, indien ze op het ogenblik 

van uw overlijden behoeftig zijn. 
 

Erfovereenkomsten en globaal familiepact 

 U mag voortaan afspraken maken met uw kinderen over de 

verdeling van uw nalatenschap, bijv. over de waarde van 
schenkingen die ze hebben gekregen. 

 U mag ze ook vragen om af te zien van betwisting over 
schenkingen die u reeds aan bepaalde kinderen deed (ook 
als later zou blijken dat ze niet allemaal even veel hebben 

gehad, of dat ze hierdoor zelfs minder dan hun minimum 
erfdeel krijgen). 

 U mag ook in een globaal ‘familiepact’ zorgen voor een 
totale regeling tijdens het leven, met al uw kinderen, 
eventueel ook met kleinkinderen en stiefkinderen en met 

uw echtgenoot of echtgenote. Daarin worden alle 
schenkingen opgenomen, en bepaald wie nog hoeveel moet 

krijgen om tot een door iedereen aanvaard evenwicht te 
komen. Daarbij mogen ook ‘voordelen’ worden verrekend – 
geen echte schenkingen, maar wel hulp of ondersteuning 

die onder allerlei vormen is geboden. Als iedereen het daar 
maar over eens is. Het is belangrijk te benadrukken dat 

men niet kan bepalen hoe bepaalde goederen worden 



verdeeld bij overlijden in zo’n familiepact. De goederen 
worden onmiddellijk verdeeld. 

 

Wanneer gaan de nieuwe regels in? 

 Op 1 september 2018. Overlijdt u vóór deze datum, dan 
gelden nog de oude regels. 

 Wil u ook na 1 september 2018 de oude regels toegepast 
zien op vroegere schenkingen, dan kan u daarvoor kiezen, 

voor wat betreft de waardering van die schenkingen en de 
wijze waarop ze in uw nalatenschap in rekening worden 

gebracht. Hiervoor moet u bij een notaris een verklaring 
afleggen tot behoud van die oude regels. Dat moet 
gebeuren tussen 1 september 2017 en 1 september 2018. 

 Vooraf moet u echter goed laten nakijken wat het effect 
van de nieuwe regels op de oude schenkingen zal zijn. Het 

kan zijn dat de nieuwe regels ook voor vroegere 
schenkingen beter geschikt zijn dan de oude. 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met 
iemand van het Greenille by Laga team (+ 32 2 738 06 50). 
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