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Ons bestaand erfrecht is eigenlijk nog gebaseerd op Code Napoleon vanuit het jaar 1804.  Doorheen 

de jaren zijn hier meermaals enkele bijsturingen bij geweest echter nooit grondig hervormd.  Deze 

code gaf in feite heel weinig keuzevrijheid voor de erflater en hield nog geen rekening met de 

mogelijkheid van nieuw samengestelde gezinnen zoals we die nu meer kennen.  Anno 2018 leven we 

in een wereld waar quasi alles mogelijk is en men deze vrijheden ook wenst te hebben bij zijn eigen 

nalatenschap.  De wetgever had hier volledige keuzevrijheid kunnen hanteren doch we zien in de finale 

teksten dat het een compromis geworden is tussen de oude regels en de volledige vrije keuze. 

De nieuwe erfwetten treden pas in op 1 september 2018.  Voor bestaande schenkingen heeft men de 

keuze of men ze laat gelden volgens de oude wetgeving of men de nieuwe wetgeving hierop wenst 

toegepast te zien.  Hierbij de samenvatting van de wijzigingen: 

- Als (groot)ouders erf je niet meer per definitie van uw kinderen bij ontstentenis van 

(klein)kinderen 

o Wel zijn de erfgenamen onderhoudsplichtig naar de overlevende ouders  

- Het minimumvermogen dat zeker naar de (eigen) kinderen gaat vermindert 

o Waar dit vroeger in functie was van het aantal kinderen, minimum 50% tot 75%,  gaat 

nu steeds minimum 50% naar de kinderen en kan je over de overige 50% vrij 

beschikken.  Uiteraard bestaat nog steeds de mogelijkheid om alles door de kinderen 

te laten erven doch op deze manier kan je bij zelfs 4 kinderen tot 50% aan een derde 

laten per testament en/of schenking. 

- Eerlijkere waardering van schenkingen uit het verleden  

o Waar vroeger onderscheid werd gemaakt of je onroerend of roerende goederen (incl. 

familiebedrijf) kreeg bij schenking wordt nu alles gelijk behandeld en geïndexeerd.  Er 

is dan geen onderscheid meer tussen de verschillende activa ’s bij schenking waardoor 

onroerend schenken in onverdeeldheid in vele gevallen niet meer zinvol is en dus 2,5% 

registratierecht bij de uit onverdeeldheid treding kan bespaard worden. 

- Mogelijkheid tot opmaak van erfovereenkomsten 

o Indien alle wettelijke erfgenamen samen een overeenkomst tekenen kan in principe 

alles overeengekomen worden van wie hoeveel krijgt en dit zonder enige discussie 

over inkorting. 

Ook qua successierechten zijn er positieve aanpassingen op komst met vooral een vermindering tussen 

echtgenotes en bij niet rechtstreekse erfgenamen. 

De schenkingsrechten zoals we die kennen van respectievelijk 0%, 3% en 7% blijven van toepassing. 

Besluit:  Deze nieuwe wet gaat pas in vanaf nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018. 

Wel kan je reeds laten registreren dat gebeurde schenkingen moeten blijven vallen onder de oude 

regel.  Het is dus het ideaal moment om uw familiale regeling door uw vertrouwenspersoon te laten 

controleren of deze nog voldoet aan uw wensen. Zo nodig kan u bijsturen door gebruik te maken van 

de nieuwe regels.  Schenkingen en testamenten worden nu nog belangrijker dan dit vroeger reeds het 

geval was. 

 


