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Hier heerst vrede… 
Hoe vermijd je 
familiale conflicten 
na een erfenis?

Wat als je het ene kind iets hebt gegeven dat na verloop van 
tijd meer in waarde is gestegen dan wat het andere kind heeft 
ontvangen?

Wat als je doelbewust één van de kinderen die het wat moeilijker 
heeft, een extra ruggensteuntje hebt gegeven en niet wil dat de 
andere kinderen hiervoor compensatie eisen bij je overlijden?

ERFRECHT



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

die tijdens hun leven al aan de kinderen hebben uitgedeeld, 
stellen zich soms terecht de vraag of dit na hun overlijden 
geen aanleiding kan geven tot conflicten. Hieronder bespre-
ken we kort enkele begrippen en technieken die mogelijk een 
oplossing kunnen bieden.

SCHENKING OP VOORSCHOT OF 
BUITEN ERFDEEL?

Indien je als schenker de absolute gelijkheid tussen de kinde-
ren wil behouden, dan zal je schenken ‘als voorschot op erfe-
nis’. Vaak gebeurt het dat alle kinderen tegelijkertijd een zelf-
de schenking krijgen, bijvoorbeeld een som geld of wanneer je 
een beleggingsportefeuille aan de kinderen in onverdeeldheid 
schenkt. Het kan echter even goed dat één van de kinderen 
nu al geld nodig heeft om bijvoorbeeld een onroerend goed 
te kopen maar dat dit voor de anderen nog niet aan de orde 
is. In dat geval kan je perfect aan het ene kind schenken als 
voorschot op erfenis en aan de andere nog niets. Mocht je dan 
toch overlijden vooraleer de andere kinderen eenzelfde schen-
king hebben gekregen, dan zal het reeds geschonken bedrag 
aangerekend wordt op het erfdeel van het desbetreffende kind 
zodat ze uiteindelijk allemaal evenveel zullen gekregen hebben. 

Alle goederen die zijn geschonken als voorschot op erfenis 
moeten bij het overlijden immers ‘ingebracht’ worden. Sinds 
het nieuwe erfrecht, in voege sinds 1 september 2018, gebeurt 
de inbreng enkel in waarde en rekening houdende met de 
waarde ten tijde van de schenking. Ook is het zo dat er een 
indexering zal plaatsvinden vanaf het ogenblik van schenking 
tot aan het overlijden van de schenker. Op die manier worden 
schenkingen gelijk getrokken indien de kinderen ze niet alle-
maal op hetzelfde tijdstip hebben verkregen of wanneer kin-
deren pas bij het overlijden gecompenseerd worden voor een 
schenking die broer of zus al had ontvangen. 

Let wel: een waardering ten tijde van de schenking gevolgd 
door een indexering tot op het moment van overlijden zal niet 
plaatsvinden wanneer de schenker zich ‘een levenslang recht’ 
zoals het vruchtgebruik of jaarlijkse rentebetaling voorbe-
houdt. In dat geval zal het geschonken goed pas worden ge-
waardeerd op het ogenblik van overlijden of wanneer dit recht 
ophoudt te bestaan doordat de schenker er bijvoorbeeld al 
voor zijn overlijden afstand van doet.

Wens je echter doelbewust aan één van de kinderen meer te 
geven dan aan de anderen, dan moet je schenken ‘buiten erf-

deel’. In dat geval zal de schenking worden aangerekend op 
het ‘beschikbaar deel’.  Sinds 1 september 2018 bedraagt dit be-
schikbaar deel, ongeacht hoeveel kinderen je hebt, de helft van 
de zogenaamde ‘fictieve massa’. Die fictieve massa bestaat uit 
wat er overblijft bij jouw overlijden (de nalatenschap) vermeer-
derd met de (geïndexeerde) waarde van de reeds wegge-
schonken goederen. Zolang je dus binnen die helft blijft waar-
over je vrij kan beschikken zal het zogenaamde reservataire 
erfdeel van de andere kinderen niet worden aangetast en kan 
je één van de kinderen (of iemand anders) extra bevoordelen. 

DISCUSSIEPUNTEN

Mocht je nu een hand- of bankgift hebben gedaan aan (één 
van) de kinderen en er zou niet uitdrukkelijk bepaald zijn of het 
nu gaat om een schenking als voorschot op erfenis of buiten 
erfdeel, dan gaat de wet ervan uit dat dit heeft plaatsgevon-
den als voorschot op de erfenis dat dus te verrekenen is met 
het latere erfdeel waarop het kind in kwestie recht heeft.
De waarderingsregels zoals ze nu in ons erfrecht bestaan, 
zullen beduidend minder kans tot discussie geven dan dat 
vroeger het geval was. Vóór de nieuwe erfwet moest een on-
roerend goed bijvoorbeeld nog ‘in natura’ ingebracht en ge-
waardeerd worden bij het moment van overlijden terwijl een 
som geld niet geherwaardeerd werd. Anderzijds bieden deze 
nieuwe erfregels geen garantie dat alle discussies voorgoed 
de wereld uit zijn: hoe vaak gebeurt het niet dat ouders één 
van de kinderen wat extra toestoppen (al dan niet met op-
maak van documenten en/of het voornemen om dat later wel 
eens terug recht te zetten met de andere kinderen), facturen 
betalen voor een kind, veel meer geld investeren in de studie 
van het ene kind dan in dat van het andere, het ene kind al 
de volle eigendom schenken van een onroerend goed maar 
zich van een ander geschonken goed nog het vruchtgebruik 
voorbehouden,...

We bekijken hierna wat er kan gedaan worden om te vermij-
den dat er na een opengevallen erfenis over dergelijke punten 
discussie zou kunnen ontstaan.

GLOBALE OF PUNCTUELE 
ERFOVEREENKOMST

Sinds de nieuwe erfwet is het mogelijk erfovereenkomsten af 
te sluiten. Dit is een afwijking van het principiële verbod om 
overeenkomsten te maken over erfenissen die nog niet zijn 

Ouders
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opengevallen en is daarom ook aan zware vormvoorwaar-
den verbonden. Zo is het vereist dat dit bij notariële akte wordt 
vastgelegd en dat elke erfgenaam minstens een maand van 
te voren het ontwerp ontvangt zodat deze voldoende tijd heeft 
om alle gevolgen van deze overeenkomst in te schatten. Hij/zij 
kan zich hiervoor ook juridisch laten bijstaan om de gevolgen 
van zo’n overeenkomst voldoende in te schatten.

Zo’n erfovereenkomst kan heel punctueel zijn. Zo kunnen erf-
genamen:
• zich akkoord verklaren met de waardering van een ge-

schonken goed in het kader van de latere inbreng. De 
erflater is dan zeker dat de erfgenamen later de geschatte 
waarde van de geschonken goederen niet zullen betwisten.

• vooraf al akkoord gaan zich niet te beroepen op hun reser-
ve bij het openvallen van de nalatenschap en dus verzaken 
aan een mogelijke claim tot inkorting.

Maar er kunnen ook ‘globale erfovereenkomsten’ worden ge-
sloten waarbij ouders en kinderen in één overeenkomst op 
een bindende wijze vastleggen hoe de nalatenschap later 
zal verdeeld worden. Dit kan zelfs zo ver gaan dat één van de 
kinderen er mee akkoord gaat om niets meer te krijgen bij de 
latere verdeling van de erfenis ten voordele van de broers en 
zussen. 

Omdat het een allesomvattende overeenkomst is die de rech-
ten van de erfgenamen al van te voren definitief regelt, zal in 
zo’n overeenkomst melding worden gemaakt van alle vroe-
gere schenkingen of toegekende voordelen en is het mogelijk 
dat er in deze overeenkomst eventueel nog nieuwe schenkin-
gen plaatsvinden om op die manier het evenwicht tussen de 
erfgenamen definitief vast te leggen. Er moet dan ook nadruk-
kelijk worden verwoord hoe de partijen dit evenwicht hebben 
opgevat en aanvaard.

TESTAMENT MET STRAFBEDING

Zo’n erfovereenkomst is toch wel aan een redelijk zware 
procedure gebonden en ouders kunnen vrezen dat de weg 
ernaar toe op zich al een heel zware bron van discussie en 
onrust kan worden in de familie. Dan kan een testament met 
een strafclausule of strafbeding misschien wel een elegante-
re oplossing zijn om latere discussies te vermijden tussen de 
erfgenamen.

In zo’n strafbeding kan vermeld worden dat de erflater wenst 
dat zijn erfgenamen de erfenis en de voorafgaande schen-
kingen niet zullen betwisten (omdat de ouder naar eer en ge-
weten vindt dat er een billijke verdeling heeft plaatsgevonden 
tussen alle afstammelingen). Echter, indien één van de kin-
deren toch zou menen misdeeld te zijn geweest en eist dat 
er correcties plaatsvinden omdat een ander kind teveel zou 
hebben gekregen, dan bepaalt het testament dat in dat geval 
het ‘stoute kind’ zal beperkt worden tot zijn reserve (die norma-
liter minder zal zijn dan zijn erfdeel).

Aangezien zo’n clausule in een testament wordt opgeno-
men, vereist dit niet dat de kinderen voorafgaand moeten 
meewerken of hierover voorafgaand moeten ingelicht wor-
den. Het is zelfs niet nodig dat dit in een notarieel testament 
staat vermeld, zelfs een eigenhandig testament kan hier-
voor volstaan. Tegelijkertijd zal het wel vaak een heel doel-
treffende wijze zijn om de familiale vrede (gewapend) te 
handhaven. •

Alle goederen die zijn geschonken als voorschot op erfenis moeten bij het overlijden immers ‘ingebracht’ worden. 
Sinds het nieuwe erfrecht, in voege sinds 1 september 2018, gebeurt de inbreng enkel in waarde en rekening 
houdende met de waarde ten tijde van de schenking. 
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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