
NIEUW SAMENGESTELD GEZIN: WAT KAN JE REGELEN?

Het vruchtgebruik van de hele nalatenschap
Wat de langstlevende erft, kan minder zijn als er bv. sprake 
zou zijn van schenkingen, maar de langstlevende erft altijd 
minstens het vruchtgebruik van de gezinswoning.

De blote eigendom van de hele nalatenschap
De kinderen zijn al eigenaar van de geërfde goederen, maar 
ze kunnen er nog niet van genieten zolang de langstlevende 
leeft. Kinderen erven altijd een minimaal erfdeel. Je kan je 
kinderen dus niet volledig onterven in het voordeel van de 
partner.

Een huwelijk heeft een 
invloed op het erfrecht 
van je huwelijkspartner, 
maar ook op dat van je 
kinderen. Zij moeten nu 
ook rekening houden met 
het erfrecht van hun 
plusouder.

Je wilt het erfrecht van je gehuwde 
partner beperken in het voordeel van je 
kinderen?

Laat een huwelijkscontract opstellen 
met een Valkeniersbeding.

Wil je een evenwicht vinden tussen het erfrecht van je kinderen en dat van je huwelijkspartner? 
Er zijn verschillende mogelijkheden. De notaris zal je adviseren bij het zoeken naar een oplossing 
op maat. 

Je wilt het maximum nalaten aan je 
gehuwde partner?

Kan ik mijn kinderen uit een 
vorige relatie benadelen als 
ik (her)trouw?

Wat erven de langstlevende gehuwde partner en de kinderen volgens de wet?

Wat kan ik regelen?

infofiche SUCCESSIE

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infofiches op www.notaris.be
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Je kan een testament opstellen of 
schenken, maar... je kinderen kunnen 
altijd hun minimum erfdeel opeisen.
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Mijn notaris voor wat er echt toe doet.

Met een Valkeniersbeding 
kan je - in samenspraak 
met je huwelijkspartner - 
zijn of haar erfrecht 
beperken in het voordeel 
van je kinderen.

Je kan het erfrecht van je partner 
beperken tot minder dan het 
vruchtgebruik van de gezins-
woning. Zo kan je je partner 
tijdelijk in de gezinswoning laten 
wonen, terwijl de volle eigendom 
al naar de kinderen gaat.

Je huwelijkspartner moet na je overlijden altijd 
minstens 6 maanden in de gezinswoning kunnen blijven 
wonen. Dat kan niet ontnomen worden.

 2. Ik wil zoveel mogelijk nalaten aan mijn partner

Vruchtgebruik

Wat moet ik doen als ik zo'n regeling wil?

Zo'n regeling moet opgesteld worden in een huwelijkscontract, dus samen met je partner;

Een Valkeniersbeding maakt ook een 'erfovereenkomst' uit. Bij het opstellen van zo'n 
overeenkomsten moet de notaris verplicht rekening houden met bepaalde termijnen.

Een huwelijkscontract met een Valkeniersbeding kan je ook in orde brengen voor je 
huwelijksdatum. Meer nog, dat heeft bepaalde voordelen. Wil je de regeling snel in orde hebben? 
Reken dan op een termijn van twee maanden. Een afspraak maken bij de notaris voor een 
huwelijkscontract hoort dus bij je huwelijksvoorbereidingen!
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Uitwerking bij overlijden

• Hoeveel je partner erft, hangt af van je samenlevingsvorm. 
Gehuwde partner genieten van de grootste bescherming als 
het op de erfenis aankomt.

• Iedereen mag vrij beschikken over de helft van zijn 
vermogen. De andere helft staat "geparkeerd" voor 
erfgenamen die een speciale bescherming genieten, zoals de 
kinderen. Zij kunnen altijd hun minimum erfdeel opeisen 
na je overlijden.

• Dankzij een huwelijkcontract, een schenking of een 
testament kan je heel wat regelen in het voordeel van je 
partner, maar weliswaar binnen de grenzen. Wil je meer 
weten? Neem contact op met je notaris. Hij zal met jou 
kunnen bespreken welk instrument voor jou het meest 
gepast is.


