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Fiscale nieuwigheden nalatenschapsplanning 

Het erfrecht en de hervorming 

Sinds 1 september 2018 zijn nieuwe regels in werking getreden aangaande de afwikkeling van 

erfenissen. Deze regels zijn er gekomen om te beantwoorden aan nieuwe familiale structuren in onze 

maatschappij: wettelijke samenwoning, nieuw samengestelde gezinnen, kinderen van verschillende 

partners, stiefkinderen, enz. Concreet heeft de hervorming ervoor gezorgd dat de erflater met meer 

vrijheid kan beschikken over zijn goederen. Hij kan andere personen dan de eigen kinderen of de 

echtgenoot bevoordelen via testament of schenking ten belope van het beschikbaar deel, namelijk tot 

de helft van zijn vermogen. 

De erflater dient namelijk rekening te houden met de reserve van de reservataire erfgenamen. Dit betreft 

een deel van de erfenis waarop de reservataire erfgenamen recht hebben. Er bestaan twee soorten reser-

vataire erfgenamen: de kinderen en de langstlevende partner. Deze erfgenamen hebben minstens recht 

op een deel van de erfenis, nl. de reserve. 

Om de reserve te berekenen, wordt rekening gehouden met de goederen die in handen waren van de 

erflater op de dag van overlijden. Van deze goederen dienen de schulden afgetrokken te worden, terwijl 

alle schenkingen bij leven gedaan door de erflater erbij worden geteld. 

Concreet werd de reserve van de kinderen sinds de hervorming ingeperkt tot de helft van de 

nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Voordien was de reserve afhankelijk van het aantal 

kinderen van de erflater. Voor drie of meer kinderen bijvoorbeeld bedroeg de reserve in totaal ¾. 

Vóór 1 september 2018 bestond er ook een reserve voor de ouders, de zogenaamde ‘bevoorrechte 

ascendenten’. Deze reserve is omgezet in een onderhoudsuitkering indien de ouders zich in een 

zorgbehoevende situatie bevinden. 

De langstlevende echtgenoot is eveneens een beschermde en wettige erfgenaam. De wettelijke reserve 

van de langstlevende bestaat uit het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap (abstract), waarvan 

minstens het vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad (concreet). Dit houdt in dat de 

langstlevende tot zijn overlijden in de woning kan blijven wonen en dat hij het recht heeft op de 

huuropbrengsten indien hij de woning zou verhuren. 

De wettelijk samenwonende partner heeft echter een beperkt wettelijk erfrecht. De langstlevende 

verkrijgt, met welke erfgenamen hij ook tot de nalatenschap komt, het vruchtgebruik van het onroerend 

goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende en het daarin 

aanwezige huisraad. De wettelijk samenwonende is echter geen reservataire erfgenaam en kan dus 

volledig onterfd worden d.m.v. een testament of schenkingen die de partner tijdens zijn leven gedaan 

heeft. Een feitelijk samenwonende partner, daarentegen, heeft geen enkel erfrecht ten aanzien van de 

nalatenschap van de andere feitelijke samenwoner. Zij erven niet automatisch van elkaar, waardoor 

toebedeling bij testament noodzakelijk is. 

Erfbelasting 

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in het federale erfrecht, heeft het Vlaams Gewest eveneens 

de erfbelasting vereenvoudigd en de tarieven aangepast. Deze wijzigingen zijn sinds 1 september 2018 

in voege. Zo werd voorzien in een verlaging van de tarieven en de herziening van de hoogste en de 

laagste tariefschijven voor verkrijgingen buiten de rechte lijn, waaronder broers, zussen en andere 

erfgenamen vallen.  

De laagste schijf (€ 0,01 - € 75.000) werd gesplitst in twee kleinere schijven (€ 0,01 - € 35.000 en € 

35.000,01 - € 75.000). Het verkregen bedrag tot € 35.000 wordt nu getaxeerd aan 25%, terwijl het tarief 

voordien 30% (broers en zussen) en 45% (anderen) bedroeg. Daarnaast valt de hoogste schijf weg met 

het bijbehorende tarief van 65%, wat concreet betekent dat het tarief van 55% voortaan op het volledige 

resterende bedrag boven € 75.000 van de verkrijging van toepassing is, in plaats van enkel tot een 

bedrag van € 125.000. 
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Verder wordt in een bijkomende vrijstelling van erfbelasting voorzien voor de langstlevende partner. 

Vóór de hervorming genoot de langstlevende partner al van een vrijstelling op de gezinswoning. Nu 

wordt ook een vrijstelling verleend op de eerste schijf van € 50.000 roerende goederen die de 

langstlevende partner erft. Aangezien deze eerste schijf belast wordt aan 3% bedraagt de besparing door 

deze nieuwe vrijstelling € 1.500. 

In volgende tabel kan u de huidige tarieven terugvinden. 

Erfgenamen Schijven % Gecumuleerd 
bedrag erfbelasting 

In rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, etc.) 
en tussen echtgenoten, wettelijk of feitelijk 

samenwonenden (1) (4) 

€ 0,01 – € 50.000,00 
€ 50.000,00 – € 250.000 

Meer dan € 250.000 

3% 
9% 

27% 

 
€ 1.500,00 
€ 19.500,00 

Broers en zussen (2) 
€ 0,01 – € 35.000,00 

€ 35.000,00 – € 75.000,00 
Meer dan € 75.000,00 

25% 
30% 
55% 

 
€ 8.750,00 
€ 22.250,00 

Anderen (3) 
 

€ 0,01 – € 35.000,00 
€ 35.000,00 – € 75.000,00 

Meer dan € 75.000,00 

25% 
45% 
55% 

 
€ 8.750,00 

€ 26.750,00  

(1) Op het netto-aandeel van onroerende goederen en het netto-aandeel van roerende goederen afzonderlijk, voor elk van de 

rechtverkrijgenden. Feitelijk samenwonenden dienen minstens 1 jaar samen te wonen én een gemeenschappelijke huishouding te voeren. 
(2) Op het netto-aandeel (roerend + onroerend) van elk van de rechtverkrijgenden. 

(3) Op de som van de netto-aandelen (roerend + onroerend) van elk van de rechtverkrijgenden. 

(4) Erfbelasting verschuldigd door een kind van de overledene wordt verminderd met € 75 voor elk volledig jaar dat hij jonger is dan 21 jaar. 
Erfbelasting verschuldigd door de echtgenoot of de overlevende partner wordt verminderd met de helft van de verminderingen die 

gemeenschappelijke kinderen genieten. Voor nettoverkrijgingen die € 50.000 niet overstijgen, wordt de te betalen erfbelasting tot € 500 

verminderd. Een erfenis van € 12.500 in hoofde van een (klein)kind zal dankzij het belastingkrediet volledig vrijgesteld zijn van erfbelasting. 

 

Schenkbelasting 

De schenking van roerende goederen vereist geen enkele registratie om geldig te zijn. Indien u echter 

voor registratie zou kiezen, zal er schenkbelasting worden aangerekend tegen het vlak tarief van 3% in 

rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden of 7% tussen alle andere personen. Let wel 

op dat bij een overlijden van de schenker binnen een periode van drie jaar na de schenking, de waarde 

van de schenking onderhevig zal zijn aan erfbelasting. Registreer de handgift binnen de 3 jaar indien u 

vreest dat de periode van drie jaar niet nageleefd kan worden. 

Schenkingen van onroerende goederen, daarentegen, zullen verplicht dienen plaats te vinden voor de 

notaris. Hierbij zal u zowel rekening moeten houden met de notariskosten als de schenkbelasting. De 

tarieven van de schenkbelasting variëren van gewest tot gewest. De fiscale woonplaats van de schenker 

bepaalt het gewest waarvan de tarieven van toepassing zijn. In het Vlaams Gewest gelden volgende 

tarieven: 

Schijven Tarief voor verwanten in rechte lijn 
en partners 

Tarief voor anderen 

€ 0 – € 150.000 3 % 
10 % 

(9 % met energierenovatie) 

€ 150.000 – € 250.000 9 % (6 % met energierenovatie) 
20 % 

(17 % met energierenovatie) 

€ 250 000 – € 450.000 18 % (12 % met energierenovatie) 
30 % 

(24 % met energierenovatie) 

> € 450.000 27 % (18% met energierenovatie) 
40 % 

(31 % met energierenovatie) 

 

Ten slotte, gaan we in deze bijdrage nog in op een nieuwigheid die bij Vlaams Decreet werd ingevoerd 

voor overlijdens na 31 augustus 2018. De toekomstige erflater heeft ruimere mogelijkheden om een 

zogenaamde erfenissprong te organiseren. Een erfgenaam kon namelijk reeds zijn volledige erfenis 

verwerpen in het voordeel van de volgende generatie. Hierop bestaat er nu een alternatief via de nieuwe 

fiscale erfenissprong. Als een goed wordt geschonken binnen het jaar aan de volgende generatie nadat 

het werd verkregen via erfenis, zal deze schenking vrijgesteld zijn van schenkbelasting op voorwaarde 

dat er erfbelasting geheven werd door het Vlaams Gewest. In dit geval kan de erfgenaam zelf kiezen 

welke goederen hij wenst door te schenken aan de eigen kinderen. Merk op dat de schenking zal dienen 

te gebeuren voor de notaris en dat de vrijstelling nooit hoger zal kunnen zijn dan het bedrag van de 

erfbelasting dat reeds werd geheven. 


