Boek 4, Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
Nieuw Burgerlijk Wetboek
Inwerkingtreding 1 juli 2022
Auteur: Evy Dhaene

Toepassingsgebied

Wettelijke bepalingen van Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
n
n

Inclusief het nieuwe erfrecht ingevoerd bij wet van 31 juli 2017
Inclusief het centraal erfrechtregister

Integratie
n
n
n

Wet 16 mei 1900 tot erfregeling kleine nalatenschappen
Wet 29 augustus 1988 inzake erfregeling landbouwbedrijven met oog op bevorderen continuïteit
Centraal register van testamenten

Verwijzing naar regels inzake testamenten in internationale vorm die met wet 2 februari 1983 zijn ingevoerd
------

Doelstelling/inhoud

Codificatie in nieuw BW
n
n
n

Overname structuur
Opschrift bij elk wetsartikel
Eenvormige terminologie
- gealigneerd op boek 3 en boek 8
- ‘gift’ als verzamelnaam voor schenkingen en testamenten
- schenking i.p.v. ‘schenking onder levenden’

Leesbaarder maken
n Duidelijkere formulering
Actualisering
n Bv. afschaffing term ‘officier van gezondheid’
Bescherming persoonlijke levenssfeer
n Duidelijke regels i.v.m. bewaring en raadpleging gegevens in centraal erfrechtregister en centraal register
van testamenten
n Schrapping bepaalde bekendmakingen in Belgisch Staatsblad
Verduidelijkingen/beperkte inhoudelijke wijzigingen
n Erfrecht / wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende
partner van de gezinswoning enkel indien bij openvallen nalatenschap nog gezin tot voornaamste
woning diende
n Attest / akte van erfopvolging bewijs van erfgerechtigdheid/erfgenaamschap tegenover alle derden te
goeder trouw
n Rechtzetting dat een schenking die wordt aangerekend op de globale reserve en vervolgens voor het
overschot op het beschikbaar deel, nooit het beschikbaar deel kan overtreffen, vermits ze geheel vervat
zit in de rekenboedel
n Bepaling dat nietigheid van een notarieel testament zijn eventuele geldigheid als testament in
internationale vorm onverkort laat
n Explicitering dat algemene legatarissen en legatarissen ten algemene titel ook onder voorrecht van
boedelbeschrijving kunnen aanvaarden en tevens deelgenoot zijn bij de verdeling
n Een ouderlijke boedelverdeling is enkel aan de regels voor de erfovereenkomsten onderworpen in de
mate waarin deze verdeling een erfovereenkomst bevat
n De informatievergadering bij erfovereenkomsten kan ook elektronisch
n Partijen kunnen bij ondertekening erfovereenkomst worden vertegenwoordigd middels bijzondere
authentieke volmacht, die slechts kan worden verleend na één maand vanaf de informatievergadering.
------

Structuur

Titel 1 – Nalatenschappen en wettelijke erfopvolging (art. 4.1 – 4.131)
Ondertitel 1.
Ondertitel 2.
Ondertitel 3.
Ondertitel 4.
Ondertitel 5.
Ondertitel 6.
Ondertitel 7.
Ondertitel 8.
Ondertitel 9.
Ondertitel 10.
Ondertitel 11.

Algemene bepalingen
Hoedanigheden vereist om te erven
Onwaardigheid om te erven
Wettelijke erfopvolging
Rechten van de Staat
Erfkeuze
Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
Verdeling en inbreng
Kleine nalatenschappen
Erfregeling landbouwbedrijven
Centraal erfrechtregister

Titel 2 – Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten (art. 4.132 – 4.266)
Ondertitel 1.
Ondertitel 2.
Ondertitel 3.
Ondertitel 4.
Ondertitel 5.
Ondertitel 6.
Ondertitel 7.
Ondertitel 8.
Ondertitel 9.
Ondertitel 10.
Ondertitel 11.

Algemene bepalingen
Bekwaamheid
Beschikbaar deel en inkorting
Schenkingen
Testamenten
Toegelaten gift met bewaarplicht ten voordele van derden
Ouderlijke boedelverdeling
Schenkingen ten voordele van het huwelijk
Schenkingen tussen echtgenoten
Erfovereenkomsten
Centraal register van testamenten

------

Inwerkingtreding

1 juli 2022

Meer informatie over Nalatenschappen, schenkingen en testamenten? U vindt het in Jura

à

wkbe.be/jura-nl

