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Samenlevingsvormen: feitelijk samenwonenden

• Na 1 jaar zelfde tarieven als gehuwden in Vlaanderen

UITZ gezinswoning pas belastingvrij na 3 jaar

• Geen erfaanspraken! 

• Testament als oplossing

MAAR let op reservataire erfgenamen



Samenlevingsvormen: wettelijk samenwonenden

• Beperkt erfrecht: vruchtgebruik op gezinswoning en 

huisraad

• Tarieven als partner

• Geen reservatair erfgenaam

• Eventuele uitbreiding erfrecht binnen grenzen reserve kan 

via testament of notarieel contract wettelijke samenwoning

• UITZ: erfrecht niet van toepassing als erfgerechtigde 

samenwonende afstammeling is



Samenlevingsvormen: gehuwden

4 huwelijksstelsels

• Wettelijk stelsel: 3 vermogens

NIEUW beroepsinkomsten vennootschap

pensioensparen (vergoedingen)

• Algehele gemeenschap van goederen: 1 vermogen

• Scheiding van goederen: 2 vermogens (en een 

onverdeeldheid)

• NIEUW Scheiding van goederen met verrekenbeding en/of 

billijkheidsclausule



Samenlevingsvormen: gehuwden

Erfrecht langstlevende echtgenoot (LLE)

• In samenloop met kinderen: 

vruchtgebruik

• In samenloop met broers, zussen of ouders:

volle eigendom over gemeenschappelijk vermogen, 

vruchtgebruik over eigen goederen

NIEUW ook bij scheiding van goederen erft LLE volle 

eigendom over onverdeeld vermogen

• In samenloop met andere erfgenamen:

LLE erft volle eigendom over hele nalatenschap 



Samenlevingsvormen: gehuwden

Omzetting vruchtgebruik

• Omzettingstabellen

• Fictie: LLE minstens 20 jaar ouder dan oudste kind uit 

eerdere relatie

• NIEUW in nieuw samengestelde gezinnen moet vraag naar 

omzetting worden ingewilligd. Voor gezinswoning en 

huisraad nog altijd toestemming LLE



Samenlevingsvormen: gehuwden

LLE erft altijd, behalve als:

• NIEUW Als er kinderen uit vorige relatie zijn, en in het 

huwelijkscontract werd erfrecht ontnomen. (dan nog 6 

maand bewoning gezinswoning + huisraad)

• Minstens 6 maanden feitelijk gescheiden

EN

• Vordering voor rechtbank tot afzonderlijk verblijf of 

echtscheiding

EN

• Overledene heeft LLE bij testament onterfd



Samenlevingsvormen: gehuwden

Erfrecht LLE uitbreiden:

• Beding van vooruitneming

• Clausules van ongelijke verdeling

UITZ bij kinderen uit vorige relatie wordt dit als schenking 

beschouwd

• Verblijvingsbeding

opletten met erfbelasting

keuzebeding verdient voorkeur

• Contractuele erfstelling is schenking

• NIEUW verrekenbeding 



Samenlevingsvormen: gehuwden

Erfrecht LLE beperken:

• NIEUW Valkeniersbeding bij tweede huwelijken werd 

uitgebreid

• NIEUW goederen die overleden ouder al schonk aan 

kinderen: geen vruchtgebruik stiefouder.

Zelfs al hield hij zich vruchtgebruik voor, als de goederen 

voor het tweede huwelijk werden geschonken.



Wettelijk erfrecht: begrippen

Orde



Wettelijk erfrecht: begrippen

Graden

file://///CAPRI.gezinsbondvzw.lan/homedrives$/ECOENE/Documents/Erika/erfrecht/vorming%20erfrecht/graden%20erfrecht.pdf#page=1


Wettelijk erfrecht: begrippen

Plaatsvervulling

Bij vooroverlijden, onwaardigheid of verwerping



Wettelijk erfrecht: begrippen
NIEUW Beschikbaar deel/reserve kinderen



Wettelijk erfrecht: begrippen

• NIEUW Ouders niet langer reservatair, maar wel alimentatievordering 

als ze behoeftig zijn (max 50 %)

• LLE heeft reserve 

Vruchtgebruik op 1/2de nalatenschap (abstracte reserve)

Vruchtgebruik op de woning + huisraad (concrete reserve)

UITZ: wet Valkeniers

• Inkorting

• Aanvaarden/verwerpen nalatenschap

• Testament



Schenken

• Dadelijk en onherroepelijk

UITZ tussen echtgenoten

niet vervulling van de voorwaarden

ondankbaarheid

• Moet aanvaard worden

• Schenking buiten erfdeel of op voorschot?

NIEUW vermoeden dat schenking op voorschot is beperkt tot eerste orde

• Inkorting als beschikbaar deel werd overschreden (uitdrukkelijk vragen)

• Soorten schenkingen:

notariële schenking

handgift

onrechtstreekse schenking



Schenken

• NIEUW niet langer inbreng in natura van onroerende goederen

• NIEUW waarderingsmoment zowel voor roerende als onroerende 

goederen bij schenking (met indexatie)



Schenkbelasting
• Regionale materie

• Criteria Vlaamse schenkbelasting:

Schenker is rijksinwoner en leefde in Vlaanderen (tijdskader van 5 jaar)

Schenker is geen rijksinwoner:

- Onroerend goed in Vlaanderen

- Ontvanger leefde laatste 5 jaar hoofdzakelijk in Vlaanderen

- schenking wordt geregistreerd in Vlaanderen

• Andere definitie van begrip ‘partner’

• NIEUW vrijstelling schenkbelasting voor erfenissprong. Termijn: 1 jaar!

moet bij notariële akte

vrijstelling moet gevraagd worden



Schenkbelasting

Tarieven in Brussel en Vlaanderen gelijk

Roerende goederen: 3% in rechte lijn en tussen partners

7% alle anderen

Onroerende goederen aan rechte lijn en partners

Onroerende goederen aan alle anderen



NIEUW Erfovereenkomsten

• Principieel verbod blijft gehandhaafd

• Alleen tussen ouders en hun erfgenamen

• Nooit over andermans nalatenschap

• Zoeken van evenwichten met alle (stief)kinderen

• Globale erfovereenkomst (familiepact) of punctuele overeenkomsten

Moet bij notaris, die registreert in CRT. 

Termijnen ingebouwd



Punctuele erfovereenkomsten 

Vb. 1: generatiesprong

Ingevoerd 2013 door plaatsvervulling bij verwerping mogelijk te 
maken

Initiatief ligt bij ouders

NIEUW in Vlaanderen: tarieven gereduceerd

NIEUW in Vlaanderen: als ouders bestanddelen uit nalatenschap 
van grootouders aan kleinkinderen schenken binnen het jaar, 
geen schenkbelasting. Daardoor niet meer alles-of-niets.

Vb. 2: NIEUW beding ten  behoeve van derde



Erfbelasting Vlaanderen

• Aangifte moet gebeuren binnen de vier maanden na het overlijden

• Betaling binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet

• In rechte lijn (ook stiefkinderen) en tussen partners (ook feitelijk 

samenwonenden na 1 jaar)

• NIEUW voor de langstlevende partner is er een vrijstelling van erfbelasting 

op roerende goederen tot 50.000 euro

• Opsplitsing roerend en onroerend

• Vrijstelling erfbelasting op gezinswoning voor partners (feitelijk 

samenwonenden na 3 jaar)



Erfbelasting Vlaanderen

Voorbeeld:

Karel overlijdt. Zijn enige zoon en erfgenaam Robbert (19 jaar) vindt in de 

nalatenschap een spaarrekening met 15.000 euro, een effectenportefeuille 

ter waarde van 110.000 euro en een huis geschat op 300.000 euro. De 

rekening van de begrafenis bedraagt 3000 euro: deze schuld van de 

nalatenschap wordt op de roerende goederen aangerekend: 110.000 + 

15.000 - 3000

De erfbelasting worden als volgt berekend:



Erfbelasting Vlaanderen

• Kinderen jonger dan 21 jaar: belastingvermindering van 75 euro per jaar 

dat ze jonger zijn dan 21/samenlevende partner de helft hiervan.

• NIEUW volle wezen jonger dan 21: geen erfbelasting op gezinswoning + 

vrijstelling op eerste schijf roerende goederen van 75.000 euro

• In ons voorbeeld van daarnet betekent dat:



Erfbelasting Vlaanderen

Broers en zussen

Geen opsplitsing roerend/onroerend. Wel iedere erfgenaam zijn aandeel.

Andere erfgenamen

Belasting op totaal van de netto verkrijging



Vragen?
sjd@gezinsbond.be


