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Brussel, 27 augustus 2019 

Gemoderniseerd erfrecht doet Belg meer nadenken over zijn nalatenschap 

Sinds de modernisering van het erfrecht nu bijna 1 jaar geleden, maken meer Belgen een 

testament op. In de periode van 1 september 2018 tot 16 augustus 2019 werden er 60.210 

testamenten geregistreerd, opmerkelijk meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De Belg 

maakt ook gebruik van de grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie hij wil.  

Op 1 september is het precies één jaar geleden dat het gemoderniseerde erfrecht van kracht 

werd. De Federatie van het Notariaat (Fednot) onderzocht wat hiervan de concrete impact is. 

Sinds de hervorming van het erfrecht werden er meer testamenten geregistreerd. Tussen 1 

september 2018 en 16 augustus 2019 waren er dat 60.210, bijna 16 procent meer dan in de 

vergelijkbare periode een jaar eerder. Het gaat om de grootste stijging van het aantal 

geregistreerde testamenten in tien jaar. Het is daarmee duidelijk dat het gemoderniseerde 

erfrecht meer Belgen aanzet om na te denken over hun nalatenschap. 

 

Grotere vrijheid wordt benut 

Door de nieuwe erfenisregels, heeft de burger een grotere vrijheid om zijn vermogen na te 

laten aan wie hij wil. Die mogelijkheid wordt ook benut, zo blijkt uit een enquête die Fednot in 

augustus organiseerde bij de Belgische notarissen. 81 procent van de notarissen geeft aan dat 

deze mogelijkheid ‘regelmatig’ wordt benut. 

Sinds 1 september kunnen personen met kinderen over de helft van hun vermogen vrij 

beschikken, ongeacht het aantal kinderen. Dat “vrij beschikbaar deel” was voor 1 september 

2018 kleiner voor wie twee of meer kinderen had. Wie twee kinderen had, kon namelijk vrij 
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beschikken over een derde van zijn vermogen. Wie drie of meer kinderen had, kon slechts een 

kwart van zijn vermogen nalaten aan wie hij wou. 

Door de hervorming hebben de ouders nu de mogelijkheid om meer na te laten aan een zwaar 

hulpbehoevend kind, aan stief- of kleinkinderen of aan een goed doel. 

Bijna 9 op de 10 notarissen vinden dat een positieve evolutie. ‘De grotere vrijheid komt 

tegemoet aan een maatschappelijke nood, is soepeler en maakt meer maatwerk mogelijk’, 

klinkt het in de commentaren van de notarissen. 

Erfovereenkomsten 

Sinds 1 september is het mogelijk om een globale of een punctuele erfovereenkomst te sluiten. 

Een globale erfovereenkomst of “een familiepact” is een overeenkomst tussen (één van) de 

ouders en de kinderen waarbij ze op zoek gaan naar een eerlijke verdeling van het ouderlijk 

vermogen. Het is de bedoeling dat de schenkingen die de kinderen al kregen in kaart worden 

gebracht en dat er een akkoord tot stand komt over de latere behandeling van die schenkingen 

in het raam van de nalatenschap. Het voordeel is dat de kinderen nadien niet meer op de 

gemaakte afspraken kunnen terugkomen. De ouders kunnen ook hun klein- en/of stiefkinderen 

bij zo’n familiepact betrekken. 

Een punctuele overeenkomst is een overeenkomst over een specifiek aspect van een erfenis of 

een schenking. Niet alle vermoedelijke erfgenamen moeten daarvoor rond de tafel gaan zitten. 

Zo kan een persoon afspraken maken met één van zijn kinderen over het vastklikken van de 

waarde van een schenking, bijvoorbeeld als hij de aandelen in een familiebedrijf aan een van 

zijn kinderen schenkt. 

De mogelijkheid om erfovereenkomsten te sluiten, kent geen vliegende start. Sinds de 

hervorming werden er 2.827 erfovereenkomsten gesloten. 

De meeste mensen vragen bij de notaris zelden of nooit informatie over erfovereenkomsten, 

wat aangeeft dat ze er nog niet mee vertrouwd zijn. 

‘Voor het bereiken van een globale erfovereenkomst is er bij de kinderen vaak toch niet 

voldoende draagvlak’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. Tot slot blijkt 

er over de verdeling van een latere nalatenschap nog een taboe te rusten. ‘Het is vaak moeilijk 

voor de kinderen om nu al over de verdeling van de erfenis te praten. Voor veel families is het 

bespreken van vaak emotioneel beladen dossiers een drempel die ze niet wensen te nemen’, 

aldus Bart van Opstal. 
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