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Verschijnt maandelijks

Je las er misschien al over in OKRA-magazine. Het erfrecht wordt hervormd. Zowel de
regels voor erven als voor schenken krijgen een update vanaf 1 september 2018. Zie
jij door het bos de bomen niet meer? Hieronder geven we je de belangrijkste principes
in een notendop. Hapklaar en begrijpbaar.

Hervorming erven en schenken
Mensen zijn niet dagdagelijks bezig met vragen rond erfenissen. Gelukkig maar. Toch
kan een erfenis een grote impact hebben op het leven van een persoon. Het moment
dat iemand iets nalaat, een testament wil opstellen of iets ontvangt uit een erfenis brengt
ontegensprekelijk bepaalde emoties naar boven. Het erfrecht heeft een maatschappelijk
aspect, een kant die de mensen raakt.
En toch hebben we geen absolute vrijheid bij het
nalaten van ons vermogen. Er is altijd een deel
waarover men mag beschikken, en een deel waarover
men niet mag beschikken. Waarom? Omdat de
wetgever
bepaalde
erfgenamen
een
speciale
bescherming heeft willen geven. Het erfrecht probeert
dan ook van oudsher een evenwicht te vinden tussen
de vrijheid om over je vermogen te beschikken
en het beschermen van bepaalde erfgenamen.
Maar ons erfrecht is oud, zeer oud. Sommige principes
zijn van alle tijden, maar andere zijn door tal van
maatschappelijke evoluties aan een update toe. Daar
is met deze hervorming op ingespeeld.

Wat verandert er?
1. Meer vrijheid: je kan zelf beslissen over de toekenning van een groter deel van
jouw nalatenschap.
2. Meer gemoedsrust: dankzij erfovereenkomsten kan je beter anticiperen op
jouw nalatenschap, samen met je erfgenamen.
3. Meer zekerheid: jouw erfgenamen kunnen de goederen die je hen geschonken
hebt bij leven materieel behouden. Eventuele verrekeningen worden op het
ogenblik van jouw overlijden gemaakt.

De hervorming: vóór en na 01/09/2018
1. Wijziging van de reserve van de kinderen en de ouders
Links (VOOR) zie je de situatie op de dag van vandaag. Rechts (NA) hoe het wordt vanaf 1 september 2018.

Reserve: minimumdeel van de nalatenschap voorbehouden aan bepaalde erfgenamen
(onaantastbaar deel).

2. Erfovereenkomsten in bepaalde gevallen toestaan

Erfovereenkomst: overeenkomst over een toekomstig nalatenschap. Meer weten?
Lees hier verder.

3. Meer zekerheid voor de goederen die je tijdens je leven
geschonken hebt

Testament al opgemaakt of schenking gedaan?
Je hebt tot en met 31 augustus 2018 de tijd om bij uw
notaris na te gaan wat de impact is van de hervorming op
jouw successieplanning en om, indien nodig, een
verklaring af te leggen om de toepassing van bepaalde
oude regels te behouden: je notaris geeft je de nodige
raad! Heb je nog niets voorzien? Anticipeer en organiseer
jouw nalatenschap in alle vrijheid, gemoedsrust en
zekerheid.

