
HET NIEUW ERFRECHT: EEN ZEGEN MAAR OOK EEN VLOEK VOOR DE 

OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN  

 

Stel: u heeft drie kinderen maar 

slechts één kind is actief in het 

familiebedrijf en is geïnteresseerd in 

de overdracht van het familiebedrijf. 

Kan u het familiebedrijf aan één van 

uw kinderen toebedelen met de 

zekerheid dat de andere kinderen de 

overdracht niet meer in vraag zullen 

stellen bij uw overlijden? 

 

Hinderpalen van het wettelijk 

erfrecht  

Het antwoord luidt in principe nog steeds, neen 

Kinderen zijn namelijk “reservataire 

erfgenamen”. Dit wil zeggen dat zij recht 

hebben op een minimum deel van de 

nalatenschap.  

Ook bij de hervorming van het erfrecht dat 

sedert 1 september 2018 in werking getreden 

is,  wijkt men hier niet van af. Indien het 

familiebedrijf het voornaamste bestanddeel 

van de nalatenschap uitmaakt, dan zullen de 

kinderen hier ook rechten op kunnen laten 

gelden bij het overlijden van hun 

vader/moeder. 

 Zij hebben dit recht, ook al werd het 

familiebedrijf reeds bij leven werd 

weggeschonken aan het andere kind. 

Daarenboven kent men in België, behoudens 

enkele uitzonderingen, het verbod om reeds 

tijdens zijn leven afspraken te maken over de 

samenstelling van zijn  nalatenschap bij 

overlijden. 

 

Flexibilisering in het nieuwe 

erfrecht  

Onder het nieuw erfrecht, komen er echter 

nieuwe mogelijkheden om de overdracht van 

zijn familiebedrijf aan één van zijn kinderen 

definitief mogelijk te maken. Ten eerste kan 

opgemerkt worden dat het minimum wettelijk 

erfdeel van elk kind in omvang vermindert. 

Hierdoor heeft men als ouder een grotere 

vrijheid, om  over zijn vermogen te beschikken. 

Ten tweede wordt het mogelijk om in 

samenspraak met zijn kinderen een globale 

erfovereenkomst te sluiten om welbepaalde 

schenkingen die men tijdens zijn leven heeft 

gemaakt niet meer in vraag te stellen bij zijn 

overlijden. 

Een zegen : de mogelijkheid tot het 

sluiten van een globale 

erfovereenkomst  

Een globale erfovereenkomst is een 

overeenkomst waarbij een (of beide) ouder(s) 

wanneer ze in leven zijn samen met al hun 



kinderen een subjectief evenwicht vaststellen 

met betrekking tot schenkingen, en andere 

indirecte vermogensvoordelen gemaakt aan 

hun kinderen. Voor het bekomen van een 

evenwichtige regeling wordt er ondanks de 

verwarrende terminologie, geen akkoord 

bereikt over de volledige of globale 

nalatenschap zoals samengesteld op datum 

van overlijden. Er wordt slechts rekening 

gehouden met schenkingen die hetzij in het 

verleden gedaan zijn, hetzij in de globale 

erfovereenkomst zelf.   

Nieuw is dat er  bij het bereiken van het 

subjectief evenwicht rekening gehouden kan 

worden met de verkrijging van dienstengiften, 

bijvoorbeeld: de verkrijging van een langere 

huisvesting of dure studies. Er kan eveneens 

rekening gehouden worden met de 

persoonlijke situatie van elk kind.  

Daarnaast kunnen  de kinderen ter vrijwaring 

van het subjectief evenwicht de garantie 

krijgen dat ze in ruil voor de toebedeling van 

het familiebedrijf aan het andere kind, een 

schuldvordering krijgen. Naar mijn mening kan 

men zo het reeds actieve kind alle aandelen 

van het familiebedrijf geven, onder de last of 

met de verplichting om de andere niet-actieve 

kinderen te vergoeden. Indien het om een 

aanzienlijk bedrag gaat zou een gespreide 

betaling met interest overeengekomen kunnen 

worden. 

Op deze manier kan er met toestemming van 

de kinderen, afstand gedaan worden van het 

recht om de schenking van het familiebedrijf in 

de nalatenschap van zijn vader/moeder aan te 

vechten.  

Een vloek: het gunstregime voor de 

schenking van familiebedrijven 

verdwijnt 

Indien men de schenking van het familiebedrijf 

niet kan opnemen in een globale 

erfovereenkomst, dan moet men haar in 

principe inbrengen in de nalatenschap van zijn 

vader/moeder. Dit wil zeggen dat de door de 

kinderen reeds verkregen schenkingen, in de 

nalatenschap verrekend moeten worden. 

Het vroegere gunstregime voor 

familiebedrijven zorgde ervoor dat het 

waarderingstijdstip voor het inbrengen van 

schenkingen in de nalatenschap van zijn 

vader/moeder volgens de waarde ten tijde van 

de schenking gebeurde.   

Onder het nieuw erfrecht blijft het 

waarderingstijdstip de waarde ten tijde van de 

schenking maar wordt deze waarde 

geïndexeerd. Bovendien wordt het 

waarderingstijdstip verlaat indien het 

familiebedrijf met voorbehoud van 

vruchtgebruik geschonken werd.   

Een schenking met voorbehoud van 

vruchtgebruik kan gemaakt worden indien 

vader/moeder enige zeggenschap in het 

familiebedrijf wenst te behouden na de 

schenking ervan aan zijn actieve kind.  In dit 



geval zal de waardering van de schenking 

gebeuren op het moment dat het actieve kind 

de volledige meesterschap  van het 

familiebedrijf verkrijgt.  Hierdoor kan het zijn 

dat de meerwaarde in het familiebedrijf 

gerealiseerd door het actieve kind, terug in de 

nalatenschap valt en dat zijn broers en zussen 

mee van zijn meerwaarde genieten.   

Men kan op dit nefaste gevolg anticiperen door 

een verklaring van behoud van het oude 

erfrecht te maken en dit uiterlijk tot 1 

september 2019. Daarnaast is het ook mogelijk 

het waarderingsmoment van de schenking te 

verplaatsen door het sluiten van een punctuele 

erfovereenkomst. Hiervoor is het wel vereist 

dat alle kinderen hun toestemming geven.  

Conclusie : problemen beter 

voorkomen dan genezen.  

Het nieuw erfrecht is een zegen indien  men er 

in slaagt (eventueel met behulp van een 

schuldvordering) tot een subjectief evenwicht 

tussen zijn kinderen te komen en een 

overeenkomst te sluiten in de vorm van een 

globale erfovereenkomst waar de  definitieve 

overdracht van het familiebedrijf aan één van 

zijn kinderen wordt vastgesteld.  

Indien men nalaat de schenking van zijn 

familiebedrijf in een globale erfovereenkomst 

op te nemen, bestaat de kans dat men zal 

vloeken in het nieuwe erfrecht omdat men niet 

langer onder het gunstregime kan vallen. 

Schenkingen gemaakt met voorbehoud van 

vruchtgebruik zullen voortaan gewaardeerd 

worden op het moment van de verkrijging van 

de meesterschap, veelal het overlijden van de 

vader/moeder. Hierdoor loopt  het actieve 

begunstigde kind het risico dat hij de 

gerealiseerde meerwaarde in het familiebedrijf 

met zijn broers en/of zussen zal moeten delen.   

Men kan dit vooralsnog oplossen tot een 

verklaring van behoud van het oude erfrecht 

tot en met 1 september 2019 of het sluiten van 

een punctuele erfovereenkomst om het 

waarderingsmoment te verplaatsen naar het 

tijdstip van de schenking mits indexering.  

Denk dus tijdig na over de overdracht van uw 

familiebedrijf. Problemen hieromtrent kunnen 

beter tijdig in samenspraak met uw gezin 

voorkomen worden, om zo latere familiale 

conflicten bij uw  overlijden te vermijden.  

 


